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 Oplæg til program for udvalgets studietur den 23. til 24. februar 2023.  
 
Dato 
 

Tidspunkt Aktivitet og sted Supplerende oplysninger 

Torsdag 
d. 23. feb. 
2023 

7.30-7.45 Mødetidspunkt foran 
Rådhuset  
Frederiksgade 9 
4660 Haslev  

Opsamling efterfulgt af 
bustransport. 
Morgenmad i bussen. 

 10.15-12.15  Udviklingscentret 
Skansebakken 
H.O. Wildenskovsvej 1A 
7080 Børkop 
 

Skansebakken er et 
længerevarende botilbud for 
borgere med massive fysiske og 
psykiske handicaps. 
 
Udover rundvisning i de fysiske 
rammer, vil udvalget blive klogere 
på, hvordan Skansebakken 
inddrager naturen og anvender 
velfærdsteknologiske løsninger i 
deres hverdag, samt hvilken 
betydning det har for deres 
rekrutteringsmuligheder, at de er et 
helhedsorienteret tilbud som 
omfatter både bodel og 
aktivitetsdel.  

 12.30-13.15 
 

Frokost i Børkop Frokosten forudbestilles, så den er 
klar ved ankomst.  
 
Derefter fortsætter bussen til næste 
besøg. 

 14.15-16.15 Tuesten Huse 
Tuestensvej 2 
8381 Mundelstrup 

Tuesten Huse er et midlertidigt 
botilbud for borgere, der har svære 
psykiske og sociale problemer. 
Bostedet har en tilrettelagt indsats 
med og omkring beboere med et 
skadeligt forbrug af rusmidler.  
 
Udover rundvisning i de fysiske 
rammer, vil udvalget blive klogere 
på, hvilke tilgange og metoder 
Tuesten Huse benytter i arbejdet 
med deres beboere. 

 16.45 Indtjekning på hotel i 
Aarhus C 

Bookes når programmet er 
godkendt. 
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 18.30 Aftensmad på 
restaurant i Aarhus 
samt kulturelt indslag 
 

Bookes når programmet er 
godkendt. 

Fredag  
d. 24. feb. 
2023 

7.30-8.00 Morgenmad på 
hotellet 

Efter morgenmaden fortsættes med 
bus til næste besøg. 
 

 10.30-12.30 Autismecenter 
Vestsjælland Kollegiet 
Anholtvej 3  
4200 Slagelse  

Autismecenter Vestsjælland 
Kollegiet er et midlertidigt botilbud 
for borgere med diagnoser indenfor 
autismespektret. 
 
Udover rundvisning i de fysiske 
rammer, vil udvalget blive klogere 
på, hvilke tilgange og metoder 
Autisme Center Vestsjælland 
benytter i arbejdet med deres 
beboere. 

 12.45-13.30 Frokost i Slagelse Frokosten forudbestilles, så den er 
klar ved ankomst.  
 
Derefter fortsætter bussen til næste 
besøg. 

 14.30-16.30 Længerevarende 
bosted i Holbæk  
 

Uddybning følger, når aftalerne er 
på plads. 

 17.30  Ankomst på Rådhuset 
Frederiksgade 9 
4660 Haslev  

 

 


